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Sumony Községi Önkormányzat 

7/2002.(XIl.16.) rendelete 

„A hulladékkezelési közszolgáltatásról" 
(egységes szerkezetben) 

JB 

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§. ( 1),(2) bek., illetve a 16. § (1) bekezdése, valamint 
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi 
XLII. tv. alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
20-23.§.-ában és a 25. §. (1) - (3) bekezdésében, továbbá a 3 1. §. 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a végrehajtására kiadott 
213/2001. (Xl. 14.) kormányrendelet, illetve a 241/2000.(XII. 23.) és a 
242/2000. (XII. 23.) kormányrendeletek előírásainak, valamint az 
111986.(II.21.) ÉVM-EüM. együttes rendeletben foglaltak és a 16/2002. 
(IV. 10.) Eü. miniszteri rendelet 5.§. (2) bekezdésének figyelembe vételével az 
alábbi rendeletet alkotja: 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. §. 

(1) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek 
egyrészt biztosítják az önkormányzatnak a hulladékkezeléssel összefüggő 
feladatainak színvonalas és eredményes végrehajtását, másrészt 
meghatározzák a közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét. 

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) célja a 
köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint 
az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra 
vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos 
és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. 

(3) A rendelet területi hatálya a község egész közigazgatási területére kiterjed. 

( 4) A rendelet személyi hatálya a közigazgatási határon belül valamennyi 
ingatlan tulajdonosra, kezelőre vagy használóra (a továbbiakban: 
tulajdonos) kite1jed függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy 



3 

Ennek megfelelően a Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási Kft. 
Szigetvár (a továbbiakban :DDMHG Kft. ) lett a közszolgáltató, akivel a 
közszolgáltatási szerződést az önkormányzat megkötötte. 

III. fejezet 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az 
ingatlantulajdonos, a gazdálkodószervezet ezzel összefüggő jogai 

és kötelezettségei 

3. §. 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal és a gazdálkodó 
szervezettel a 7. §. szerinti tartalommal kötött megállapodás (szerződés), 
valamint a Hgt. és e rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni. 

(2) A hulladék összegyűjtése, elszállítása a lakosság részére heti egyszeri 
alkalommal keddi napon történik a közszolgáltató által előre 
meghatározott időpontban. 
A gazdálkodó szervezetekre az általuk kötött külön egyedi szerződésben 
foglaltak az irányadók. 

(3) A közszolgáltató évente egy alkalommal köteles lomtalanítási akciót 
szervezni az önkormányzattal előzetesen egyeztetett és közhírré tett 
időpontban. 

4. §. 

(1) Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot a tulajdonosnak, 
gazdálkodó szervezetnek az elszállítás napján - reggel - kell az ingatlan 
előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a 
közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze és 
abban kárt ne tegyen. 

(2) Az ( 1) bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban a hulladék közterületen 
történő tárolása, illetve elhelyezése tilos, kivéve a lomtalanítás 
időszakában, de akkor is csak az erre kijelölt helyen. 

(3) Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez 
rendszeresített gyűjtőedényben, az azt meghaladó mennyiséget pedig csak 
műanyagzsákban lehet kihelyezni. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a szállító munkások testi 
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IV. Fejezet 

A szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

7. §. 

( 1) Az önkormányzat vagy gazdasági szervezet és a közszolgáltató közötti 
szerződésnek tartalmaznia kell: 
a) a szerződő felek megnevezését, 
b) a szolgáltatás szervezett és rendszeres elvégzésére irányuló 

kötelezettség vállalását, 
c) a szállítás helyét és gyakoriságát, valamint időpontját, 
d) a gyűjtőedény ürítésre való ki-és behelyezésével kapcsolatos 

kötelezettségeket, 
e) az arra irányuló szolgáltatói kötelezettségvállalást, hogy a szállítást a 

mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint és az 
abban meghatározott - mint legmagasabb mértékű - díj ellenében, illetve 
figyelembevételével végzi, 

f) a szolgáltatási díj megállapításának alapját (a gyűjtő edény egyszeri 
ürítése, illetve az elszállításra átvett hulladék térfogat szerinti 
meghatározása), az abban bekövetkező változásokkal kapcsolatos 
bejelentési kötelezettséget, 

g) a szolgáltatási díj megfizetésének módját, határidejét és a díjfizetés 
elmulasztásának jogkövetkezményeit. 

(2) A szerződéskötés megtagadása nem mentesít sem a közszolgáltatás 
kötelező igénybevétele, sem a közszolgáltatási díj megfizetése alól. 

V .fejezet 

A közszolgáltatás díja 

8. §. 

( l) A közszolgáltatást igénybevevők „közszolgáltatási díjat" kötelesek fizetni. 

(2) A közszolgáltatás egységnyi díjtételei a közszolgáltatóval megkötött 
szerződésben lettek rögzítve. 

(3) 
1
Lakossági szolgáltatás esetében az egységnyi díjtétel a közszolgáltatóval 

kötött szerződésben elszállításra meghatározott térfogatú hulladék 
gyűjtőedény (120 1 térfogatú) egyszeri ürítési díja: 185,- Ft+ÁFA. 

1 Módosította: 13/2007. (Xll.14.) rendelet 1.§. Hatályos: 2008. január 1. napjától 
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VI. fejezet 

Szabálysértési és 
értelmező rendelkezések 

11. §. 

(1) Az 1999. évi LXIX. tv. 1.§.-a értelmében szabálysértést követ el és a 16.§. 
(2) bekezdése szerint 30.000.- Ft.-ig terjedő birsággal, illetve a 135. §.(1) 
bekezdése szerint 10.000.- Ft.-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, aki 

a) a jelen rendelet 4. §. (1 )-(2) bekezdésében előírtaktól eltérő módon vagy 
időpontban helyez ki vagy tárol hulladékot, 

b) a jelen rendelet 4. §. (3) bekezdésében előírtakat megszegi, 

e) a jelen rendelet 4. §. (5) bekezdésében előírtakat elmulasztja, 

d) a jelen rendelet 4. §. ( 6) bekezdésében előírtakat megszegi, 

e) a jelen rendelet 5. §. (2) bekezdésében előírtakat megszegi, vagy késve 
teljesíti, 

f) a jelen rendelet 6. §.-ában előüi tilalmat megszegi, 

g) a jelen rendelet 9. §. (1) bekezdésében előírtakat elmulasztja, 

h) a jelen rendelet 9. §. (2) bekezdésében előírtakat megszegi, 

i) a jelen rendelet 10. §.(1) bekezdésében leírt cselekményt jogtalanul követi el, 

j) Sumonyba települési szilárd hulladékot beszállít. 

(2) A jelen rendelettel kapcsolatos szabálysértési ügyekben - hatóságként - a 
körjegyző jár el. 

(3) E rendelet alkalmazásával kapcsolatos értelmező rendelkezések: 

a) települési szilárd hulladék: a háztartásokból vagy gazdasági tevékenységből 
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Záró rendelkezések 

12. §. 

(1) Ez a rendelet 2003. január l-én lép hatályba. 

(2) Kihirdetéséről a közjegyző gondoskodik. 

Sumony, 2002. november 29. 

Lucza János 
polgármester 

Kihirdetve: 2002. december 16. 

Dr. Királyné Szabó Rozália 
körjegyző 

Dr. Királyné Szabó Rozália 
körjegyző 


